Határozat: 145 - 153
Rendelet: -

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. július 13-án
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. július 13-án 8,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyarné Kovács Judit, Magyar Mária, Novák Ferenc képviselők, Szabadics József,
Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Horváth István beruházási ügyintéző.
Igazoltan távol van: Marton Tamás képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Magyar Mária és Szabadics József képviselők.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ „Zalakaros és környezete TDM Szervezetfejlesztési projekt” című benyújtott pályázat
hiánypótlása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ Zalakaros Termál utcai sétány kialakítására pályázat benyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ Önerő biztosítása a Karos Park Kft. települések fejlesztésének támogatására benyújtott
pályázathoz
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
4/ Disz tér térvilágításának kivitelezése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
5/ Iskola felujitása-bővitése, ZÁÉV pótmunka elszámolása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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6/ Óvoda bővítése bölcsödével, kivitelező kiválasztása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7 /Pályázat benyújtása kerékpárút-hálózat fejlesztésére
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ Egyéb ügyek

8/1/ Támogatási kérelem
Zárt ülés keretében javasolja tárgyalni az alábbi napirendeket:
4., 5., 6-os számu napirendeket.

Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
Ügyrendi javaslata: Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek tárgyalását:
-

Karos Park Kft ügyvezetője prémium feltételeinek meghatározása

-

Közművelődési pályázat benyújtása

-

Támogatási kérelem

-

Beruházások áttekintése

Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatát, valamint a nyilvános és zárt ülésre tett javaslatát.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 145/2009. (VII.13.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért az ügyrendi javaslattal, valamint a nyilvános és zárt ülés napirendi
javaslatával.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.
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1/ „Zalakaros és környezete TDM Szervezetfejlesztési projekt” című benyújtott pályázat
hiánypótlása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Vlasicsné Dörgönye Márta: Ismertette az előterjesztést. Javasolja, hogy a határozati javaslat 4.
pontja egészüljön ki azzal, hogy az önkormányzat a TDM tagság tekintetében vállal
kötelezettséget arra, hogy kizárólag a Zalakarosi Turisztikai Egyesület TDM szervezetében
vesz részt.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a kiegészítéssel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 146/2009. (VII.13.) számu határozata:
Képviselőtestület:
„Zalakaros és környezete TDM Szervezetfejlesztési projekt” című, NYDOP2.4.I/B-2009-0002 azonosító jelű, benyújtott pályázat érvényessége érdekében:
1/ Az önkormányzat, mint a Tourinform Iroda, a 261/38. hrsz-u ingatlan
tulajdonosaként és bérbeadójaként hozzájárul a projekt megvalósításához és a
megvalósítást követő 5 éves üzemeltetéshez.
2/ Az önkormányzat a projekt bevezetéséig a 10/2001. (VIII.01.) rendelet IV.
fejezet 14..§-a szerinti idegenforgalmi adót nem szünteti meg.
3/ A Képviselőtestület 37/2008. (II.14.) számú határozata 5.pontját az alábbiak
szerint módosítja:
A TDM munkaszervezet éves működési költségét a projekt befejezésétől számított
5 éven keresztül, 2016. 11. 01. napjáig biztosítja.
4/ Az önkormányzat kötelezettséget vállal a TDM tagság tekintetében, hogy
kizárólag a Zalakarosi Turisztikai Egyesület Turisztikai Desztinációs
Menedzsment szervezetében vesz részt.
5/ A hiánypótlás érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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2/ Zalakaros Termál utcai sétány kialakítására pályázat benyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Novák Ferenc: Javasolja kiegészíteni a pályázat célját azzal, hogy sétány a fürdő D-i oldaláig
húzódjon.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 147/2009. (VII.13.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett
Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések című pályázati kiírásra
A Pályázat célja: Zalakaros, Gránit Gyógyfürdő nyugati telekhatára mellett sétány
kialakítása, amely a fürdő D-i oldaláig húzódik.
Határidő: 2009. október 2.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
2/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen ajánlatot a pályázat elkészítésére.
Határidő: Azonnal
3/ A pályázathoz szükséges 10 %-os mértékű, 5.000.000,- Ft összegű önrészt a
2009. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2009. október 2.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
4/ Felhatalmazza a Gránit Gyógyfürdő Zrt.-t, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja
meg a beruházáshoz.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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3/ Önerő biztosítása a Karos Park Kft. települések fejlesztésének támogatására benyújtott
pályázathoz
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja az előterjesztést elfogadásra, egyetért a pályázat
benyújtásával.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 148/2009. (VII.13.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a Karos-Park Kft. nyújtsa be a pályázatot a Balaton
Fejlesztési Tanács által meghirdetett Települések fejlesztésének támogatására.
Az Önkormányzat 4.658.228,- Ft önerőt biztosít a Karos-Park Kft. részére a
pályázathoz.
Felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadására vonatkozó
megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Dr Hegedüs Ferenc az ülésteremből távozott.

4/ Pályázat benyújtása kerékpárút-hálózat fejlesztésére
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: Tájékoztatást ad a pályázat feltételeiről. A pályázat készítésének díja
150 eFt + Áfa.
Kiegészíteni javasolja a határozati javaslatot azzal, hogy szükséges a Gránit Zrt.
Közgyűlésének hozzájárulása, továbbá a képviselőtestület adjon megbízást a pályázat
készítésére a TAK Consulting Kft (8900 Zalaegerszeg, Eötvös u.12/b.) részére, azzal, hogy a
sikerdij a szerződéskötéskor kerül kifizetésre.
Javasolja továbbá, hogy kerüljön sor a Gránit Zrt-vel tárgyalás folytatására az önrész esetleges
megosztása tárgyában.
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a kiegészítéssel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 149/2009. (VII.13.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázati kiírásra
2/ A pályázathoz szükséges 15 %-os mértékű, legfeljebb 40 millió Ft összegű
önrészt a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
2/ Felhatalmazza a Gránit Gyógyfürdő Zrt.-t, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja
meg a beruházáshoz.
3/ A Képviselőtestület a pályázat készítésére megbízást ad a TAK Consulting Kft
(8900 Zalaegerszeg, Eötvös u.12/b.) részére.
4/ A sikerdíj a szerződéskötéskor kerül kifizetésre.
5/ A Gránit Zrt-vel tárgyalás kell folytatni az önrészhez történő esetleges
hozzájárulásról.
Határidő: 2009. július 20.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

5/ Egyéb ügyek

5/1/ Karos Park Kft ügyvezetője prémium feltételeinek meghatározása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Prémium feltételek a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Magyarné Kovács Judit: Ismerteti a Karos Park Kft. Felügyelő Bizottsága által javasolt
prémium feltételeket.
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az ügyvezető prémium feltételeire vonatkozó javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 150/2009. (VII.13.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Karos Park Kft. Ügyvezetőjének prémium feltételeit az alábbiak szerint állapítja
meg:
1/ A parlagfü elleni hatékony védekezés a közterületeken
2/ A parkerdő sétányainak karbantartása
3/ Zalakaros közterületeinek, parkjainak gondozottsága,
tisztasága, az eddigiekben elvárt, megszokott színvonalon legyen
4/ A mobiltelefonon történő parkolás lehetőségeinek felmérése,
megszervezése
5/ Géppark, eszközállomány felmérése, 5 éves beszerzési terv
készítése

10 %
20 %
30 %
20 %
20 %

A célprémium összegét az ügyvezető 2 havi bruttó bérének megfelelő összegben
határozza meg.
A feltételek teljesülése esetén a célprémium kifizetése csak olyan mértékig
történhet, hogy ezzel együtt a Kft. éves eredménye veszteséges nem lehet.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

5/2/ Támogatási kérelem
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Javasolja, hogy 200 eFt összegű reklámszerződés kötésére kerüljön sor a
Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezetével.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” változatát.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 151/2009. (VII.13.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a Zalakaroson 2009. szeptember 24-25-26. napján
megrendezésre kerülő 47. Országos Közgazdász Vándorgyűlés sikeres
lebonyolítása érdekében 100.000,- Ft összegű reklámszerződést köt a Magyar
Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezetével.
A rendezvényen résztvevők számára (kb.800 db) Mészáros T. László – Szeretettel
vár Zalakaros – kiskönyvet biztosit.
A támogatás összegét a 2009. évi költségvetés általános terhére biztosítja.
A Képviselőtestület határozatáról a Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai
Szervezetét tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. július 20.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

5/3/ Közművelődési pályázat benyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismereti az előterjesztést.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 152/2009. (VII.13.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Szakmai
Kollégiuma által kiirt közművelődési rendezvények támogatására meghirdetett
pályázat benyújtásával.
Határidő: 2009. július 31.
Felelős: Novák Ferenc közösségi ház igazgató
2/ Pályázati önrészként 50 eFt-ot biztosit a Közösségi Ház 2010. évi
költségvetésében.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

5/4/ Beruházások áttekintése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a képviselőtestület a már megkezdett beruházások befejezése
érdekében az alábbi beruházások megvalósításáról a pénzügyi helyzet függvényében döntsön:
- Nyirfa utcai járdaépítés
- Dózsa utcai játszótérépítés
- Gyógyfürdő téri parkoló kialakítás
- Art Hoteltől É-ra parkoló kialakítás
- Gyöngyvirág sor viziközmü építése
- Kilátó utcai közműépítések
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy a Dózsa utcában a tereprendezés kerüljön elvégzésre.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatát.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 153/2009. (VII.13.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a már megkezdett beruházások befejezése érdekében az
alábbi – 2009. évi 2/2009. (II.13.) számú költségvetési rendelet 6. számú
mellékletében szereplő - beruházások megvalósítására a pénzügyi helyzet
függvényében kerüljön sor:
-

Nyírfa utcai járdaépítés
Dózsa utcai játszótér építés
Gyógyfürdő téri parkoló kialakítás
Art Hoteltől É-ra parkoló kialakítás
Gyöngyvirág sor viziközmü építése
Kilátó utcai közmű építések

Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Mivel több napirend nem volt, bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés
keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Magyar Mária
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szabadics József
Jkv. hitelesítő
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